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keep on keeping 
Dlaczego porządek jest seksowny?

Para obejmujących się młodych ludzi pędzi do domu. Ona rozbiera się w pośpiechu i wskakuje na łóżko. 
On jednakże nie może się oprzeć innej „pokusie“ i otwiera drzwi do swego raju: idealnego porządku w 
szafie. Spokojnie się rozbiera i niespiesznie odkłada wszystkie części garderoby na miejsce. „Pokusa“ jest 
telewizyjną reklamą produktów słynnego producenta mebli. Przesłanie jest jasne: porządek jest seksow-
ny! 

Choć w rzeczywistości nikt nie zrezygnuje z namiętnej randki na rzecz porządku, bądźmy szczerzy: wszyscy wolimy porzą-
dek! W szafie i tak w ogóle... Niegdyś wklejaliśmy zdjęcia do albumów, dziś sortujemy je w plikach cyfrowych.

Sortujemy wiadomości e-mail według tematu — a przynajmniej staramy się to robić. Ustawiamy lakiery do paznokci według 
kolorów. A śrubki dzielimy według rozmiaru: miejsce na wszystko i wszystko na swoim miejscu. Uporządkowany dom, 
uporządkowany umysł. Porządek to styl życia. Choć dla niektórych utrzymywanie porządku jest przykrym obowiązkiem, 
większość ludzi lubi sprzątać.

keep it easy
Czego potrzeba do zrobienia perfekcyjnego porządku? Oczywiście dobrych pomysłów i właściwych 
produktów! My je mamy! Nasze produkty są przeznaczone dla każdego – dla osób ceniących wygodny 
dom oraz lubiących podróżować po świecie, dla mężów domatorów, a także zawodowych kierowców. 
Dla wszystkich, którzy cenią porządek w życiu i w domu, a przynajmniej w szafie. Dla tych, którzy w 
końcu wzięli się za sprzątanie swojej piwnicy lub chcą przechować piękne wspomnienia. Nasze 
produkty przeznaczone są do wszystkiego: na ubrania czekające do prasowania, do przechowywania 
markowych butów, do kompostowania, układania kolekcji płyt, do rzeczy potrzebujących swojego 
miejsca, jak i schowania tortu na przyjęcie. Produkty marki keeeper są wszędzie: w mieszkaniach 
studenckich i galeriach, u wujka Henia i didżeja Groma, w piwnicy i samolocie, w 
Nowym Jorku i Serengeti.

keep on keeping
Zarówno w kuchni, piwnicy, pokoju dziecięcym, na zakupach czy w podróży – dzięki 
produktom firmy keeeper porządek to prawdziwa przyjemność. Nasze produkty 
posiadają dopracowane detale, wyraźne kolory, nowoczesne wzornictwo, doskonałe 
wykończenie, a także świetną cenę, na którą każdy będzie mógł sobie pozwolić.

keep on keeping, keeeper! 

Więcej informacji na stoisku targowym:  hala 5.1, stoisko B40
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keep on keeping 
grupa

keeeper jest jednym z największych europejskich producentów innowacyjnych i wysokojakościowych artykułów gospodarstwa do-
mowego z tworzyw sztucznych. Jako partner handlowy spełniamy nie tylko wymogi produkcyjno- dostawcze, ale również zapewniamy 
wysokiej jakości usługi. W dwóch zakładach, czyli w niemieckim Stemwede oraz w polskiej Bydgoszczy jest zatrudnionych ponad 500 
pracowników. Ponadto współpracujemy również z punktami sprzedaży i dystrybucji w wielu krajach na całym świecie.

Jako przedsiębiorstwo średniej wielkości w sposób bardzo elastyczny uwzględniamy czynniki regionalne, jednocześnie spełniając 
wszelkie globalne standardy. Korzyść dla klienta jest dla nas najważniejszą wartością.

dalsze informacje
keeeper.com
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